
PARTIKEL
MASKER FFP2

flexibele 
oorbevestiging

 Geïntegreerde neus-
band voor optimale 
pasvorm

latexvrij/
4lagen

Algemene informatie
Beschermingsklasse

FFP2 /  Filtratie ≥ 95% / Filter,rook,stof,geuren, 
bacteriën,virussen,uitlaatgassen allergenen en 
vocht /Met flexibele oorbevestiging/ Geïn-
tegreerde neusband voor de best mogelijke 
pasvorm

Productinformatie  100% vrij van glasvezels / latexvrij / 4 lagen
Afmetingen (cm) 16,5 x 10,5 
Materiaal spunbound
Certificaten CE/EN149: 2001+A1: 2009/FFP2
stks. / doos 10
Afm. (cm) doos (L×B×H) 11 x 5,3 x 16
N.G / B.G (kg) 0, 25 / 0, 24 
stks /exportverpakking 200
Dim. exportverpakking
(L×W×H) 

23,8 x 28,3 x 34,3

N.G. / B.G 2,5 / 2
Containerinformatie 20‘ container: 966 dozen / 40‘ container: 2.058 

dozen 40‘ HQ container: 2.401 dozen

voorbeeld foto

voorbeeld foto



WEGWERPBAAR 
MOND EN 
NEUSMASKER

flexibele oorbe-
vestiging

3 lagen

Algemene informatie Eenmalig gebruik / 3-laags / Met flexibele oorlus-
sen / Geïntegreerde neusband voor optimale pas-
vorm Geschikt voor / geproduceerd volgens CE

Productinformatie 100% vrij van glasvezels / latexvrij / 3-laags 
fleece materiaal

Afmetingen (cm) 18 x 9,5
Materiaal niet-geweven stof
Certificaten CE
St. / doos 50
Afm. (cm) doos (L×W×H 17,5 x 9,5 x 0,2
N.G./B.G. (kg) 0,21 / 0,2
stks /exportverpakking 2000
Afm. exportverpakking 
(L×B×H)

52 x 42 x 45

N.G. / B.G. (kg) 9 / 8
Containerinformatie  20‘ Container: 275 dozen 

40‘ Container: 575 dozen 
40‘ HQ container: 624 dozen

Geïntegreerde neusband 
voor optimale pasvorm

voorbeeld foto

voorbeeld foto



ONS BEDRIJF :
KSR GROUP GMBH 

KSR Group GmbH, met zetel in Krems-Gedersdorf (Oostenrijk)
is één van de toonaangevende bedrijven op het gebied van
sourcing, ontwikkeling, kwaliteitscontrole, leveringslogistiek 
en naverkoop. Het bedrijf kan terugblikken op meer dan 20 
jaar ervaring en succes en telt vele gerenommeerde
B2B-klanten zoals inkoopcombinaties, winkelketens, enz. on-
der haar tevreden klanten. Naast 180 medewerkers in Europa, 
hebben wij ook  50 medewerkers in Azië, wat ons in staat stelt 
om direct aanwezig te zijn op de locatie van de producent en 
de juiste producten aan te bieden op het juiste moment en in 
de juiste kwaliteit. Ons doel is om „smart“ samen te werken 
met klanten, medewerkers en partners, en een betrouwbare 
basis te garanderen. 

Meer informatie op

www.ksr-group.com




